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1. Introdução 

Além do abastecimento de água e esgotamento sanitário, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

(Saae) de Passos oferece outros serviços à população que podem ser cobrados de quem os solicita. A 

cobrança por estes serviços é feita de forma separada e não incorporada às tarifas de água e esgoto. Por isso, 

são referidos como “não tarifados”. São exemplos desses serviços: análises laboratoriais de qualidade de 

água, aferição de hidrômetro, abastecimento com caminhão-pipa, ligação do imóvel às redes do prestador e 

remanejamento de ramal solicitado pelo usuário. 

É importante esclarecer que o registro contábil dos custos associados à prestação desses serviços 

não é separado dos demais custos do Saae, de modo que esses custos já são contemplados na tarifa paga 

por todos os usuários. Por isso, as receitas arrecadadas pelo Saae com a cobrança pelos serviços não tarifados 

são tratadas como “Outras Receitas”, assim como os valores referentes a multas cobradas dos usuários e 

receitas financeiras de aplicações bancárias, dentre outros. Na construção das tarifas a serem autorizadas 

pela Arsae, o valor dessas Outras Receitas é deduzido do total necessário para cobrir os custos da prestação 

dos serviços de água e esgoto pelo Saae, o que reduz as tarifas que os usuários pagarão. Quanto maior o 

montante de Outras Receitas, menor a necessidade de receitas tarifárias. Matematicamente, tem-se: 

𝑹𝑹 = 𝑹𝑻 +𝑶𝑹      ou      𝑹𝑻 = 𝑹𝑹− 𝑶𝑹  , 

onde: 

RR = Receita Requerida para a prestação dos serviços de água e esgotamento sanitário; 

RT = Receita Tarifária, resultante do faturamento dos usuários de água e esgoto; 

OR = Outras Receitas auferidas pelo Saae de outras fontes ou pela prestação de outros serviços que não os 
de água e esgoto, incluindo-se os serviços que estão sendo homologados neste processo. 

Assim, se é estabelecida gratuidade para algum serviço, como para as ligações de esgoto residenciais, 

não significa que o custo desse serviço não será coberto, mas que será “rateado” entre todos os usuários, 

em vez de ser pago individualmente por quem solicitou o serviço. Nesses casos, para além da análise dos 

custos, tem-se em vista a modicidade de preços para o usuário dos serviços, de modo que os preços não 

sejam impeditivos do usufruto dos serviços essenciais de água e esgotamento sanitário. 

Para garantir a legalidade da cobrança pelos serviços não tarifados, evitar abusos de preços e 

estabelecer prazos adequados, a Arsae-MG é responsável pela homologação da tabela de serviços não 

tarifados oferecidos pelos prestadores regulados. Também são homologadas as sanções aplicadas pelo 

prestador aos seus usuários. 

A Resolução Arsae-MG 040/20131 dispõe que: 

Art. 104 O prestador poderá cobrar, desde que requeridos ou previstos no art. 117 

desta Resolução, os valores compreendidos nas “Tabelas de Preços e Prazos de 

Serviços não Tarifados”, homologadas pela ARSAE-MG. 

§ 1° Caso o prestador disponha de serviço de religação de urgência, caracterizada 

pelo prazo máximo de 4 (quatro) horas entre o pedido e sua efetivação, este deverá: 

                                                           
1 Todas as Notas Técnicas e Resoluções da Arsae citadas neste documento estão disponíveis no sítio eletrônico 
<www.arsae.mg.gov.br>. 
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I – informar ao usuário o valor a ser cobrado e os prazos vigentes para as religações 

normais e as de urgência; e 

II – prestar o serviço a qualquer usuário nas localidades onde o procedimento for 

adotado. 

§ 2° Se a religação de urgência não ocorrer no prazo previsto no § 1°, o serviço não 

poderá ser cobrado. 

§ 3° A efetivação da cobrança por realização de qualquer serviço, exceto religação 

de urgência, obrigará o prestador a disponibilizá-lo em toda a sua área de 

concessão. 

§ 4° O prestador deverá manter, por período mínimo de 12 (doze) meses, o registro 

do valor cobrado, do horário e data da solicitação e da execução do serviço, exceto 

de emissão de segunda via da fatura. 

§ 5° A emissão de segunda via de fatura por sítio eletrônico não poderá ser cobrada 

do usuário. 

§ 6° O prestador disponibilizará as “Tabelas de Preços e Prazos de Serviços não 

Tarifados”, homologadas pela ARSAE-MG, nas unidades de atendimento presencial 

e em seu sítio eletrônico. 

Esta Nota Técnica trata da homologação, por meio da Resolução Arsae-MG 122/2019, da Tabela de 

Preços e Prazos de Serviços não Tarifados do Saae de Passos, bem como da tabela de sanções aos usuários, 

para o período de março/2019 a fevereiro/2020.  

2. Serviços Não Tarifados do Saae de Passos - 2019 

O Saae de Passos teve os preços e prazos de seus serviços não tarifados homologados pela Arsae pela 

primeira vez em 2018. A tabela vigente foi homologada através da Resolução Arsae-MG 105, de 26 de janeiro 

de 2018. 

Em 25 de janeiro de 2019, através do Ofício nº 010/2019/SAAE-PAS, o Saae de Passos solicitou a 

homologação da nova tabela, por meio da atualização monetária da tabela vigente. Dado o envio tardio desse 

Oficio, a publicação de 2019 ocorrerá com alguns dias de atraso em relação a 2018.  

2.1. Referência para reajuste dos preços 

Tendo em vista que o atraso da publicação de 2019 ocorreu por responsabilidade do Saae, a Agência 

optou por manter o período de referência de março a fevereiro, de modo que eventuais perdas de 

arrecadamento do mês de março, não serão consideradas pela Arsae-MG na construção da nova tabela de 

preços ou nas tarifas de água e de esgoto. 

A Arsae atualizou a tabela de serviços não tarifados pelo INPC, visto que este é o índice aplicado 

sobre o componente “Outras Receitas” nos reajustes tarifários. O fator de correção considerou o mesmo 

período utilizado para reajuste, ou seja, o acumulado de março de 2018 a fevereiro de 20192. O fator de 

correção ficou em 3,81%. 

                                                           
2 Para os meses de janeiro e fevereiro de 2019 foram utilizadas as previsões do Bacen para o INPC, retiradas do site da 
autarquia em 21 de janeiro de 2019. 
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3. Valores das sanções aos usuários 

Em 2018, o Saae solicitou a homologação da aplicação de sanções a usuários que cometam as 

seguintes irregularidades: (i) ligações clandestinas; (ii) violação de hidrômetro; (iii) intervenção do usuário 

em ramais; e (iv) violação do lacre de corte. 

O Saae dividia essas irregularidades em dois grupos, um se referindo a irregularidades que implicam 

consumo de água sem o devido pagamento, para as quais havia cobrança de uma “taxa” além da multa. 

Considerando que a Resolução Arsae n° 40/2013 ressalvou da cobrança da multa a recuperação de receita 

pelo prestador (art. 120 e 122), a Arsae homologou apenas a cobrança referente à multa, com valor único 

para todas as irregularidades. 

O cálculo do valor da multa foi feito faturando-se um consumo de 500 m³ de água e esgoto com as 

tarifas da primeira faixa de consumo, conforme categoria do usuário e quadro tarifário vigente 

Para 2019, a tabela de sanções a usuários foi atualizada pelo INPC acumulado de março de 2018 a 

fevereiro de 2019. Desta forma, o fator de correção aplicado foi 3,81%. 

 

 

4. Conclusão 

Por meio do nº 010/2019/SAAE-PAS, de 25 de janeiro de 2019, o Saae de Passos enviou à Arsae 

pedido de homologação dos preços e prazos de seus serviços não tarifados e dos valores das sanções 

aplicadas aos usuários. A Arsae atualizou monetariamente os valores estabelecidos em 2018, e, homologou 

as tabelas apresentadas no anexo deste documento.  

Os novos preços e prazos dos serviços não tarifados prestados pelo Saae de Passos, bem como os 

valores das sanções aos usuários, entram em vigor a partir de 18 de março de 2019, após a publicação da 

Resolução Arsae-MG nº 122, de 08 de fevereiro de 2019. 
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ANEXO I - Tabelas de preços e prazos de serviços não tarifados – Saae de Passos 

 

 
 

 

 
 
 
 

Serviço Descrição e/ou especificação do serviço Preço (R$) Prazo

Ligação de água 1/2" 230,83 7 dias úteis

Ligação de água 3/4" 486,42 7 dias úteis

Ligação de água 1" 665,91 7 dias úteis

Ligação de água 2" 1.125,34 7 dias úteis

Ligação de água 1/2" para usuários com direito à tarifa social (50% de desconto) 115,42 7 dias úteis

Ligação de água 1/2" - a separar. (Em locais onde já há ligação ativa e é necessário desmembramento do ramal com hidrômetros independentes) 210,27 7 dias úteis

Ligação de água 1/2" em ramal paralizado na calçada 331,19 7 dias úteis

Ligação de água provisória 535,93 7 dias úteis

Ligação de esgoto para as categorias Residencial e Residencial Tarifa Social Gratuito 7 dias úteis

Ligação de esgoto para as categorias Comercial, Industrial e Pública 273,48 7 dias úteis

Caminhão-pipa Entrega de água tratada em caminhão-pipa. Deve ser somado o custo da água de acordo com categoria de usuário e quadro tarifário vigente* 116,05 2 dias úteis

Religação e desligamento Religação por qualquer motivo e desligamento a pedido do usuário 33,51 2 dias úteis

Re-padronização Serviço de construção de novo padrão de água em locais onde já existia alguma ligação mas que, devido a algum fator, tenha sido desativada 136,41 7 dias úteis

Transferência de padrão Mudança do local do padrão de água 177,26 7 dias úteis

Troca caixa de proteção hidrômetro Remoção da caixa protetora antiga e instalação de uma nova 95,56 7 dias úteis

Vazamento feito pelo usuário Conserto de redes e tubulações que tenham sido danificadas por alguma ação do usuário 91,45 7 dias úteis

Aferição hidrômetro a cada 3 anos Serviço gratuito de aferição de hidrômetro a cada 3 anos, conforme art. 36 da Resolução Arsae-MG 40/2013 Gratuito 7 dias úteis

Extensão de rede até 25m Serviço gratuito de extensão de rede para atendimento de ligação em zona urbana até 25 m, conforme art. 55 da Resolução Arsae-MG 40/2013 Gratuito -

Aprovação de projetos Conforme tabela "Aprovação de projetos"

Parcelamento Taxa de juros para parcelar o pagamento pelos serviços. O parcelamento deve ser no máximo em 12 vezes, com parcela mínima de R$15,00

* Valor vigente do m³ de água (faixa 5 a 10m³) no período mar/19-fev/20:

Residencial social: R$ 0,599/m³

Residencial: R$ 1,197/m³

Comercial: R$ 1,1747/m³

Industrial: R$ 1,1747/m³

Pública: R$ 1,517/m³

Ligação de água

Ligação de esgoto

0,5% ao mês

TABELA DE PREÇOS E PRAZOS DE SERVIÇOS NÃO TARIFADOS - SAAE DE PASSOS
Vigência mar/2019 a fev/2020
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Nº de lotes Água Esgoto Água e esgoto Prazo

01 a 25 lotes
761,13 761,13 1.522,26 20 dias úteis

26 a 50 lotes 1.226,05 1.226,05 2.452,09 20 dias úteis

51 a 100 lotes 1.458,61 1.458,61 2.917,23 20 dias úteis

101 a 500 lotes 1.458,61 + 6,64 por lote excedente a 100 1.458,61 + 6,64 por lote excedente a 100 2.917,23 + 13,30 por lote excedente a 100 22 dias úteis

501 a 2000 lotes 4117,85 + 2,33 por lote excedente a 500 4117,85 + 2,33 por lote excedente a 500 8235,71 + 5,07 por lote excedente a 500 25 dias úteis

Acima de 2000 lotes 7606,32 + 1,16 por lote excedente a 2000 7606,32 + 1,16 por lote excedente a 2000 15212,65 + 2,24 por lote excedente a 2000 25 dias úteis

Nº de lotes Água Esgoto Água e esgoto Prazo

01 a 100 lotes 1.458,61 1.458,61 2.917,23 20 dias úteis

101 a 2000 lotes 1.458,61 + 2,62 por lote excedente a 100 1.458,61 + 2,62 por lote excedente a 100 2.917,23 + 5,04 por lote excedente a 100 20 dias úteis

Acima de 2000 lotes    6443,50 + 1,74 por lote excedente a 2000    6443,50 + 1,74 por lote excedente a 2000 12887,00 + 3,36 por lote excedente a 2000 20 dias úteis

Análise de alterações em projetos aprovados de água e esgoto em loteamentos

Análise para aprovação de projetos de água e esgoto em loteamentos  (Por apresentação)

TABELA DE PREÇOS E PRAZOS DE SERVIÇOS NÃO TARIFADOS - SAAE DE PASSOS - Vigência mar/2019 a fev/2020

APROVAÇÃO DE PROJETOS
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ANEXO II – Tabela de sanções aos usuários – Saae de Passos 
 

 
 

 
 

Irregularidades Categoria Valor da multa

Residencial social 374,00R$                             

Residencial
737,00R$                             

Comercial 1.033,00R$                          

Industrial 1.033,00R$                          

Pública 888,00R$                             

Ligações 

clandestinas, 

violação de 

hidrômetro, 

intervenção do 

usuário em 

ramais ou 

violação de 

lacre de corte

Tabela de sanções - Saae de Passos - Vigência mar/2019 a fev/2020


